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KOMUNIKAT  1-16/GRA/23  (07.01.2023) 
 

Grecja – Wycieczka objazdowa w terminie: 12.10 – 22.10.23 
 
  Biuro Turystyczno-Usługowe Juventur Wałbrzych informuje, że wycieczka zaplanowana w terminie 12.10 - 22.10.23 
jest w toku przygotowań do realizacji. Zarezerwowane i potwierdzone zaliczkami są hotele w na całej trasie oraz 
promy na trasach: 
 

Prom ANEK/SFF na trasach:   www.marinetraffic.com 
 

13.10.23   Ancona   (13:30)  -  Igoumenitsa (09:00)  fotele lotnicze 
15.10.23   Pireus     (21:00)  -  Kreta             (07:00)  fotele lotnicze lub 4-os. kabiny wewnętrzne 
18.10.23   Kreta       (21:00)  - Pireus       (07:00)  fotele lotnicze lub 4-os. kabiny wewnętrzne 
20.10.23   Patra       (23:59)  - Wenecja        (07:30)  kabiny 4-osobowe wewnętrzne     
 

Informacje dodatkowe: 
 

1. Cena obozu naukowego do Grecji: 1.870 zł + 20 zł TFG/TFP = 1.890 zł 
 

    Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z terminami płatności.   Ilość miejsc ograniczona. 
 

    Warunki płatności:  700 PLN - do 15.01.23     1.190 PLN - do 15.08.23       EUR  - w dniu wyjazdu  
 

    Wpłaty na konto: Juventur Wałbrzych  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 75 2030 0045 1110 0000 0230 2990 
  

     Na przelewie piszemy: Grecja  16/GRA/23   ZSP  12.10 - 22.10.23  nazwisko i imię, klasa 
 

2. Wszyscy uczestnicy muszą mieć Karty EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
    Proszę nie zostawiać wyrobienia karty na ostatnią chwilę, ponieważ mogą być opóźnienia 
 

3. Proszę sprawdzić – dowód osobisty lub paszport (ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu) 
4. Główny bagaż nie powinien przekraczać wymiarów: 70 x 50 x 30 cm (15 kg) . 
    Autokar ma ograniczone miejsca w bagażnikach. 
 

5. Przy rezygnacji z wycieczki mają zastosowanie wyłącznie warunki uczestnictwa. 
 

6. Biuro pracuje zdalnie. 
    W razie ważnych pytań proszę pisać na skrzynkę amex@wroclaw.home.pl lub dzwonić 507-046-741 
 

Uwaga: Przygotowanie wycieczki do realizacji wymaga ogromnej pracy i zaangażowania 
- rezerwacji hoteli na trasie wycieczki, 
- wynajmu o odpowiedniej ilości miejsc autokaru 
- rezerwacji miejsc na promie (kabin) 
- wynajmu miejscowych przewodników w miejscach archeologicznych 
- rezerwacji wstępów do obiektów 
- rejestracji grupy w Ministerstwie Kultury w Grecji  itd. 
 

Dlatego proszę o przestrzeganie terminów płatności, odczytywanie i stosowanie się do informacji 
przekazywanych w komunikatach. 

 
 

BUT JUVENTUR   
 

    Dimos Chatzinikolaou 
 

Biuro Turystyczno - Usługowe  
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 3 
Wrocław, tel. 507046741 (11:00 - 15:00) 
e-mail: amex@wroclaw.home.pl 


